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1.       Заявки 

- формата за подаване на заявки в сайта https://bulers.com/join  

- лично съобщение до Iskren Pondev или terzo в Discord сървъра 

използвайки следния образец: 

(Име: Iskren Pondev; Теам: Green Fox Motorsport; Car: BMW M4 GT4) 

За да виждате каналите в Discord за шампионата, трябва да имате роля 

“GT4 Drivers”. Роля получават само участниците в шампионата, след 

подаване на заявка. 

ПИЛОТИТЕ ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ СВОИТЕ АВТОМОБИЛИ ДО 13.10.2022г. 

Шампионатът през целия сезон е отворен за нови пилоти, които могат да се 

запишат по всяко едно време, заедно със своя отбор или да участват в друг 

такъв.  

Препоръчително е преди дадено състезание да обсъдите с организаторите 

вашите намерения за участие, за да бъде всичко безпроблемно за броудкаста, 

както и да бъдат предупредени останалите участници! 

2.       Автомобили 

Налични за избор са всички автомобили от клас GT4. 
 

Автомобилите ще бъдат с ФИКСИРАНИ НАСТРОЙКИ.  
 

Сетъпа, който ще бъде ползван е “Sprint_Fixed”, изработен от iRacing за 

официалните серии “GT4 Falken Tyre Challenge Fixed”. 

 

Автомобилите са изключително балансирани, като всеки един спрямо другия 

може да достигне разлика от 1 до 3 десети за една обиколка на дадена писта. 

https://bulers.com/join


 

Всичко това е субективно, имайки предвид различното и специфично 

поведение на всеки един от автомобилите в този клас, както и условията на 

пистата.  

 

По наблюдение на организаторите в момента няма най-бърза кола, всичките 

имат своите предимства и недостатъци, които ще бъдат изпитани в хода на 

шампионата на различните писти. 

 

Налични автомобили: Mercedes AMG GT4; Aston Martin Vantage GT4; Porsche 

Cayman GT4 Clubsport; BMW M4 GT4; McLaren 570S GT4 

 

 

 

 

 

3.       Отбори 

Сформирането на отбор става от двама до трима пилоти.  

Във всеки един отбор пилотите са задължени да карат с различни марки 

автомобили, спрямо съотборниците си. 

ПРИМЕР: Пилот 1 (BMW M4GT4); Пилот 2 (Aston Martin Vantage G4); Пилот 

3 (McLaren 570S GT4) 

Точки за отборното класиране носят най-добре представителите се двама 

пилоти на отбора. 

Отборното класиране е разделено на два класа PRO и АМ, като организаторите 

предварително разпределят, кой отбор към кой клас спада.  

Пример за определяне:  

Ако в един отбор има трима пилоти АМ – отбора е АМ 

Ако в един отбор има трима пилоти PRO – отбора е PRO 

Ако в един отбор има двама пилоти AM и един PRO – отбора е АМ 



 

Ако в един отбор има двама пилоти PRO и един AM – отбора е PRO 

Ако в един отбор има един пилот АМ и един пилот PRO – отбора е PRO 

В случай, че даден пилот е замесен в състезателен инцидент той може да 

донесе наказателни точки за отбора си.  

Повече информация за получените наказания след състезание може да 

намерите в раздел #наказания в Discord. 

Пилоти, които не са посочили отбор, ще бъдат разпределяни по 

административен ред с други участници без отбор в шампионата. 

Организаторите запазват правото си да коригират името на даден отбор или 

техния скин.  

- Не се толерира използването на скинове и имена на отбори, които по един 

или друг начин нарушават нормалните човешки права, добрия тон и 

имиджа на шампионата.  

 

- Политически лозунги, слогани и препратки не се толерират! Сим-рейсинга е 

един от малкото неопетнени спортове към този момент! 

 

 

4.       Шампионат 
Брифинг Тренировка Квалификация Манш 1  Манш 2 Манш 3 Пресконференция 

19:10 
20 мин. 

19:30 
30 мин. 

20:00 
20 мин. 

20:20 
15 

мин. 

20:22 
15 

мин. 

20:47 
15 

мин. 

21:05 
10 мин. 

 

Шампионатът ще се състои от 11 кръга, като голяма част от тях ще бъдат взаимствани 

от официалните серии “GT4 Falken Tyre Challenge Fixed”. 

Сесиите от този сезон ще са под формата на Хийтове. Това ще рече, 

че сървъра ще бъде само един и състезанията в него започват едно 

след друго!!! 

Всеки кръг ще се състои от свободна тренировка, квалификация, Манш 1, Манш 2 и 

Манш 3. 

По време на квалификацията е забранено използването на ESC. 

(При неспазване на това правило, пилотите ще бъдат 

санкционирани с 2 наказателни точки) 



 

Стартовата решетка за Манш 1 се определя от квалификацията.  

Стартовата решетка за Манш 2 ще бъде обърната до 15-та позиция спрямо 

резултатите от Манш 1. 

Стартовата решетка за Манш 3 ще бъде обърната до 15-та позиция спрямо 

резултатите от Манш 2. 

Между втори и трети състезателен манш ще има 10-минутен Warm-Up. 

Цялото състезание ще бъде в един сървър. 

Преди всеки кръг пилотите е силно препоръчително да присъстват на брифинг в 

Discord в гласов канал #Briefing.  

Начин на стартиране – летящ старт (rolling start). 

Продължителност на състезание – 3х15 минути. 

Брой маншове: 3 

Брой позволени инциденти (включително off track) – 17 (над 25 - DSQ) 

Fast repair: 0 

Настройки на автомобила: Фиксирани (Sprint_Fixed) 

Фиксираните настройки, които ще се използват ще бъдат винаги автоматично 

зареждани за всяко състезание предварително. От страна на пилотите не са 

необходими никакви действия. 

 

5.       Календар 

 Дата Писта Кофигурация 
1 13.11.22 Mid-Ohio Sports Car Course Full Course 
2 20.11.22 Road America Full Course 
3 27.11.22 Rudskogen Motorcenter 
4 11.12.22 TBA  
5 18.12.22 TBA  
6 08.01.23 TBA  
7 15.01.23 TBA  
8 22.01.23 TBA  
9 05.02.23 TBA  

10 12.02.23 TBA  
11 19.02.23 TBA  

 

 

FREE PAID 



 

 

6.       Точкуване 

1 място 100 точки 25 място 63 точки 49 място 39 точки 
2 място 95 точки 26 място 62 точки 50 място 38 точки 
3 място 90 точки 27 място 61 точки 51 място 37 точки 
4 място 88 точки 28 място 60 точки 52 място 36 точки 
5 място 86 точки 29 място 59 точки 53 място 35 точки 
6 място 84 точки 30 място 58 точки 54 място 34 точки 
7 място 82 точки 31 място 57 точки 55 място 33 точки 
8 място 80 точки 32 място 56 точки 56 място 32 точки 
9 място 79 точки 33 място 55 точки 57 място 31 точки 

10 място 78 точки 34 място 54 точки 58 място 30 точки 
11 място 77 точки 35 място 53 точки 59 място 29 точки 
12 място 76 точки 36 място 52 точки 60 място 28 точки 
13 място 75 точки 37 място 51 точки 61 място 27 точки 
14 място 74 точки 38 място 50 точки 62 място 26 точки 
15 място 73 точки 39 място 49 точки 63 място 25 точки 
16 място 72 точки 40 място 48 точки 64 място 24 точки 
17 място 71 точки 41 място 47 точки 65 място 23 точки 
18 място 70 точки 42 място 46 точки 66 място 22 точки 
19 място 69 точки 43 място 45 точки 67 място 21 точки 

20 място 68 точки 44 място 44 точки 68 място 20 точки 

21 място 67 точки 45 място 43 точки 69 място 19 точки 

22 място 66 точки 46 място 42 точки 70 място 18 точки 

23 място 65 точки 47 място 41 точки 71 място 17 точки 

24 място 64 точки 48 място 40 точки 72 място 16 точки 

       

Пилоти затворени с повече от 2 обиколка не получават класиране. 

 

 

           Бонус точки 

6.1 Pole позиция – 1 точка 

Спечелена пол позиция по време на квалификацията 

6.2 Най-бърза обиколка в състезание – 1 точка 

Най-бърза обиколка (чиста) за състезание 

6.3 Чисто състезание – 3 точки 

Пилот без допуснати инциденти (х0 incidents) за състезание 

 



 

 

7.       Класове 

Пилотите в BULERS GT4 Season 6 шампионата ще бъдат разделяни в два класа – AM и PRO 

на база натрупания iRating и представяне в предходни сезони.  

Организаторите запазват правото си в хода на сезона да прехвърлят даден пилот от AM 

към PRO и обратното. 

Пилотите в различните класове взимат точки на база точковата система за генералното 

класиране.  

Пример: Х пилот от клас АМ завършва 15-ти в генералното класиране и първи в клас 

АМ. За първото си място в класирането на АМ, той взима точките от 15-тото си място 

в генералното класиране, а останалите в класа взимат съответно точки според 
позицията на която са завършили в генералното класиране. 

8.       Състезателен кодекс 

Позволява се на пилотите да водят близки атаки помежду си, но по този начин се 
увеличават шансовете за Netcode. Винаги имайте едно наум! 
 
Търпението е в основата на всичко! В истинския живот е трудно да натиснеш педала на 
газта до долу, в sim racing-а трудното е да върнеш газта! 
 
Стартовите процедури могат да бъдат много хаотични и импулсивни. Спомнете си 
всички, че състезанието никога не се печели в първия завой. Там само може да бъде 
изгубено! 
 
Когато изгубите контрол над автомобила, винаги дръжте педала на спирачката до 
долу! По този начин траекторията Ви е много по-предвидима и идващите зад вас пилоти 
биха се справили с инцидента много по-лесно и безпроблемно! Автомобил напуснал 
пистата носи изцяло отговорност при връщането си обратно на трасето. 
 
„Гмуркане“ – При гмуркане пилота е длъжен да запази траекторията си до апекса на 
завоя, без да осъществи контакт с колите около него. Ако пилота няма пълен контрол 
върху автомобила и скоростта, и пропусне апекса, причинявайки инцидент – това може 
да доведе до наказание.  
 
Административно наказание – Ако има ситуации, които не са описани и няма 
предвидено наказание за тях, те ще бъдат разгледани допълнително. 
 
Лимит на пистата – Ако се напусне пистата, всеки един пилот е отговорен и задължен 
да се съобрази със съпътстващия го трафик.  
 
При овладяна кола връщането на пистата трябва да стане по безопасен начин, като 
връщащия се носи цялата отговорност. 



 

 
Ако си се завъртял, бъди сигурен, че си се огледал и няма коли около и зад теб, преди да 
се върнеш на трасето! С бутон F3 Ви се появява Black Box – Relative. Там може да гледате, 
кой на каква дистанция е пред и зад вас. 
 
Slow down – При ситуация на slow down, пилотът е задължен да се отдръпне от 
състезателната линия и да не пречи на никого, за да се избегнат нежелани инциденти. 
Задължително е да се съобразите с автомобилите зад вас, които идват с висока скорост. 
Всяко едно необмислено намаляване на скоростта в състезателната линия ще се наказва 
с 2 наказателни точки (ако не са налице допълнителни повреди и удари по други 
автомобили).  
 
ЗАБРАНЯВА СЕ ВЪВ ВСЯКА ЕДНА СЕСИЯ (СВОБОДНА 
ТРЕНИРОВКА/КВАЛИФИКАЦИЯ/СЪСТЕЗАНИЯ) ГРОЗНО И НЕПРИСТОЙНО 
ПОВЕДЕНИЕ!!!  
 
При несъобразяване, ще се налагат описаните в т.8 наказания! 
 
Моля дръжте се възпитано, всички сме тук за да се забавляваме, да усъвършенстваме 
уменията си и да радваме публиката, която ни гледа. 
 
Ако има кола до теб, винаги трябва да се оставя място за съперника, за да има честна 
битка за всички. (Оставеното място трябва да е не по-малко от една кола) 
 
При влизане в завой на два автомобила, всеки трябва да остави място на другия без да 
го избутва от рамките на трасето. Водещата кола е с приоритет и диктува линията по 
която да се движат двата автомобила, но водещият трябва да осигури достатъчно място 
за да бъдат избегнати състезателни инциденти. 

 
Водещата кола има право да предприеме една дефанзивна маневра в прав участък, ако 
има нужното място. При контакт предния автомобил, който сменя траекторията се 
счита за виновен.  
 
Ако след инцидент установите, че колата ви е неконтролируема или повредена, 
препоръчваме Ви да стоите на разстояние от другите автомобили и да не причинявате 
инциденти. Ако причините инцидент ще бъдете наказан. 
 
По време на квалификация и състезание излизащия пилот от питлейна, трябва да се 
съобразява с пилотите в бърза обиколка. Всяко едно препречване, затваряне или удряне 
ще бъде санкционирано.  
 
При необходимост за дозареждане на гориво и смяна на гуми по време на 
квалификация не ползвайте ESC, а се върнете в бокса на ход! Същото важи и за 
след края на състезанията! Не забравяйте, че това придава професионална визия 
на живото предаване! 

 



 

 

9.       Наказания, протести и възражения 

Всеки пилот трябва да определи предварително в заявката си с кой от петте 

налични автомобила ще се състезава.  

Същия няма право да сменя автомобила в хода на сезона. Ако пилота не е заявил с 

какъв автомобил ще кара предварително, то автоматично трябва да продължи 
участието си с автомобила, с който е участвал в първото си състезание.  

ПРИ СМЯНА НА АВТОМОБИЛА В ХОДА НА СЕЗОНА ПИЛОТЪТ ЩЕ БЪДЕ НАКАЗАН 

СЪС 100 ТОЧКИ, КАКТО И НЕГОВИЯ ОТБОР!!!  

ПИЛОТА НЯМА ПРАВО ДА СМЕНЯ СКИНА СИ В ХОДА НА СЕЗОНА, ОСВЕН АКО НЯМА 

ИЗРИЧНОТО СЪГЛАСИЕ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ! 

9.1.0 Пилотски лиценз 

9.1.1 Всеки пилот притежава пилотски лиценз, в който ще му бъдат начислявани 
наказанията. Наказателни точки ще се дават за всяко едно нарушаване на 
правилата. 

9.1.2 Наказателните точки ще се присъждат на пилотите от рейс контролът на 
BULERS, както са посочени в таблицата долу. 

9.1.3 При 6 наказателни точки = Без право на квалификация в следващия кръг 

9.1.4 От 7-11 наказателни точки = Без право на квалификация в следващия кръг 

9.1.5 При 12 наказателни точки = Без право на квалификация в следващия кръг за 
първия състезателен манш и старт от бокса във втория състезателен манш. 

9.1.6 Всеки 6 точки след 12-те точки = Старт от бокса 

9.1.7 Aко водачът има повече от едно наказание за старт от бокса, оставащото му 
наказание ще се начислява за следващото му състезание. 

9.1.8 Всеки старт от бокса изчиства 6 точки от пилотския лиценз (само ако водача 
е наказан със съотвения старт от бокса). 

9.1.9 Всяка наказателна точка, която получава един пилот ще се умножава по 2, 
като сбора ще се отнема от отборните точки. 

9.1.10 Всеки пилот може да занули наказателните си точки, ако участвайки в ДВА 
последователни кръга не получи наказателни точки към своя лиценз. 

9.2.1 Ако някой не спази наказанието си, автоматично се дисквалифицира от 
състезанието, като за неговия отбор (на пилота) се отнемат 20 точки за 
шампионата. При наличието на други нарушения в съответния манш, му се 
добавят наказателни точки към пилотския лиценз. 

9.2.2 Имам ли наказание? - Отговорност е на пилота да проверя в текстовия канал 
#наказания в Discord за наложените наказания от последния кръг! Ако не 
сте сигурни дали имате наказание, може да попитате по време 
предварителния брифинг преди всеки старт на кръга. 



 

  

9.2.3 Всички наказания дадени на пилотите имат ефект върху тях самите и 
техните отбори. 

9.2.4 Таблица с наказания 

 Правило 
Наказателни точки / 

Точки за шампионата 
Легенда Процедура 

1.0 Невалидна контестация – 
съответния протест е с грешна 
информация (сгрешено състезание, 
сгрешена обиколка и/или подаване 
на контестация след определеното 
време) 

- НК 
Протест след 
надпреварата 

1.1 Без допълнителни последствия – 
използва се тогава, когато 
инцидентът вече е разглеждан от 
друг предхождащ протест   

- БДП 
Протест след 
надпреварата 

1.2 Състезателен инцидент  - използва 
се тогава, когато ситуацията е 
оценена, като състезателен 
инцидент 

- СИ 
Протест след 
надпреварата 

1.3 Неткод/Netcode – Използва се 
тогава, когато инцидентът е 
причинен следствие на неткод 
(Погрешно причинен инцидент от 
iRacing)  

- Неткод 
Протест след 
надпреварата 

2.0  Инцидент при който пилот губи 
до 2 позиции; 

 Предотвратими катастрофи; 
 Възпрепятстване на 

квалификационна обиколка; 
 Безцелни умишлени удари (по 

време на тренировка, 
квалификация и след 
състезание) 

2 Наказателни Точки 2НТ 
Протест след 
надпреварата 

 2.1 Инцидент при който пилот губи 
няколко позиции (Над 2 позиции) 

3 Наказателни Точки 
+ (5 точки за 

шампионата + 1 точка  
за всяка загубена 

позиция след 
третата) 

3НТ + 
*ШТ 

Протест след 
надпреварата 



 

 2.2 Инцидент при който пострадалия 
пилот отпада и не може да 
продължи в състезанието 
(дисквалификацията от iRacing за 
натрупани инциденти по време на 
състезание не е приложима за това 
наказание) 

Дисквалификация + 6 
Наказателни Точки 

ДСК + 
6НТ 

Решение от 
Администратор 
/ Протест след 
надпреварата 

2.3 Инцидент при който двама или 
повече пилоти са отпаднали  
(дисквалификацията от iRacing за 
натрупани инциденти по време на 
състезание не е приложима за това 
наказание) 

Дисквалификация + 
12 Наказателни 

Точки 

ДСК + 
12НТ 

Решение от 
Администратор 
/ Протест след 
надпреварата 

3.0 Неизпълнено наказание Дисквалификация от 
състезанието + 20 

Точки за шампионата 
на отбора 

НН 
Решение от 

Администратор 

4.0 Непристойно поведение / Вербална 
агресия по време на състезателните 
сесии 

1 седмица лишаване 
от участие 

 Решение от 
Администратор 

 
4.1 

Непристойно поведение / Вербална 
агресия по време на състезателните 
сесии за втори път 

Администраторско 
решение 

 Решение от 
Администратор 

5.0 Последен кръг от сезона – отнемане 
на допълнителни точки за 
шампионата 

Виж правило 9.2.5 
(по-долу) ШТ 

Решение от 
Администратор 

 

* Всяка наказателна точка, която получава един пилот ще се умножава по 2, като 

сбора ще се отнема от отборните точки. Виж правило 9.1.9 (по-горе). 

 

 

9.2.5 Последен кръг от сезона 
 Всяка наказателна точка, която пилота получава в последния кръг се 
умножава по 2 и ще се отнемат от точките за шампионата.  

9.2.6 Отборни инциденти 
 Инцидент между съотборници няма да бъде разглеждан от рейс 
контрола, освен ако няма подадена контестация или има наличие на друг 
пострадал автомобил (от друг отбор).  

9.2.7 Контестации 



 

 Пилот, който е замесен в инцидент или иска да съобщи за друга 
нередност, трябва да подаде своята контестация. В противен случай, 
рискува ситуацията да бъде пропусната от рейс контрола.  
 Контестации се подават до 23:59 часа на деня след състезанието 
(понеделник); 
 Контестациите се подават през оналйн формата 
https://bulers.com/protest/; 
 Членове на рейс контрола са Искрен Пондев (Iskren Pondev) и 
Мирослав Терзиев (terzo) 
 
При проблем с онлайн формата за контестации, моля свържете се на 

лично съобщение с Terzo или Iskren Pondev в Discord за да заявите 
протеста си. 
 
 Контестациите ще се разглеждат само ако са попълнени вярно; 
 Неточна информация в протеста означава „Невалидна контестация“; 
 Ако се подаде протест от нечие друго име се води „Невалидна 
контестация“; 
 Всички инциденти при които има отпаднал автомобил ще бъдат 
разглеждани автоматично от рейс контрола; 
 Всяка седмица взетите решения от подадените контестации, могат да 
бъдат видяни в Discord, раздел #наказания. 
 
 
 
 

 

10. Скинове 

Всеки един пилот или отбор трябва да изпрати скина си до 13.10. 2022 

година (1 месец преди началото на сезона) в Discord на лично събощение 

до Iskren Pondev. 

Ако имате проблем със вашия скин, моля свържете се с Iskren Pondev, 

Terzo или Aleksandar Smolensky в Discord. 

Пилотите са задължени да използват три цвята за своите 

джанти. Цветовете са бяло, черно и  сребрист металик. 

БЕЛИ ДЖАНТИ – Matte + #FFFFFF 

ЧЕРНИ ДЖАНТИ – Matte + #000000 

СРЕБРИСТО-МЕТАЛИКОВИ ДЖАНТИ – Brushed + #FFFFFF 

https://bulers.com/protest/


 

Отборните скинове е препоръчително да са идентични. 

Всеки един пилот трябва да запази скина си през целия сезон.  

Организаторите запазват правото да не одобряват цялостно или частично 

оформление на скинове.  

 

Организаторите запазват правото си да добавят специални рекламни площи 

върху скиновете на участниците в шампионата. 

Забранено е в хода на сезона участниците да променят скинове на 

автомобилите си, освен при изричното съгласуване с организаторите. 

Не се толерира използването на скиново, които по един или друг начин 

нарушават нормалните човешки права, добрия тон и имиджа на 

шампионата.  

Политически лозунги, слогани и препратки не се толерират! Сим-

рейсинга е един от малкото неопетнени спортове към този момент 

 

11. Broadcast 

Шампионатът ще се излъчва на живо в каналите на Pitlane.TV в YouTube и 

Facebook.  

 

12. Пресконференция 

В пресконференцията участват пилотите достигнали до подиум в 

състезанието, както и призьорите в класовете PRO и AM. 

Всеки пилот достигнал до подиума в състезанието е от уважение към колегите 

си е задължен да участва в пресконференцията след състезанието. Няма да 

бъдат налагани наказания ако даден призьор не се яви на пресконференция. 

 

13. Полезни линкове 

www.BULERS.com Официален сайт на шампионата 
Facebook Официална Facebook страница на шампионата BULERS 

Pitlane.TV  Live Stream в YouTube 
Pitlane.TV  Live Stream в Facebook 
Instagram Pitlane.TV Gaming в Instagram 

Crew Cheif Спотър 
Driver Information Добавяне на снимка към стрийма 

 

http://www.bulers.com/
https://www.facebook.com/bulers.simracing
https://www.youtube.com/c/PitlaneTV1
https://www.facebook.com/pitlane.tv.motorsport
https://www.instagram.com/pitlane.tv.esports
http://thecrewchief.org/
https://www.sdk-gaming.co.uk/free-app-driver-information/


 

 
 


